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  98 – 95تفريع سورة األنعام من آية : 
  ) 26( الشريط رقم :

ــَوى ُيْخــِرُج اْلَحــي ِمــَن اْلَميــِت َوُمْخــِرُج اْلَميــِت ِمــَن اْلَحــي َذِلُكــُم اللــ(  َوالنـ ــَه فَــاِلُق اْلَحــبالل ى تـُْؤَفُكــوَن (ِإنفَــاِلُق 95ُه فَــأَن (
  ) ) 96ا َوالشْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانًا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم (اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللْيَل َسَكنً 

  ] . 96 -95[ األنعام : 
----------  

) يبّني تعـاىل يف هـذه اآليـات عجائـب قدرتـه وعظـيم صـنعه الدالـة علـى أنـه املعبـود وحـده ، القـادر  ِإن اللَه فَاِلُق اْلَحب َوالنـَوى( 
ويشق ) أي : يفلق احلب يعين يشقها حتت األرض خلروج النبات منها ، ويفلق  ِإن اللَه فَاِلُق احلَْب َوالنـَوى ل شيء فقال (على ك
  ، وخيرج منها الشجرة .النوى 

  والنوى : نواة مجيع األشجار ، مثل نواة املشمش ، ونواة اخلوخ وحنو ذلك . •
  قوالن : )احلب والنوى فَاِلقُ تعاىل ( قوله   قال الرازي : •

  أي خالق احلب والنوى. )فَاِلُق احلب والنوى( : وهو مروي عن ابن عباس وقول الضحاك ومقاتل  القول األول
  .أن الفلق هو الشق : وهو قول األكثرين :  والقول الثاني

َوآيَــٌة َهلـُـُم و كاجلمــاد امليــت وهلــذا قــال تعــاىل (أي : خيــرج النبــات احلــي مــن احلــب النــوى ، الــذي هــ) ُيْخــِرُج اْلَحــي ِمــَن اْلَميــِت  (
َهـا َحبّـاً َفِمْنـُه يَـْأُكُلونَ  َناَهـا َوَأْخَرْجنَـا ِمنـْ ) ، ..  َوَجَعْلنَـا ِفيَهـا َجنـاٍت ِمـْن خنَِيـٍل َوأَْعنَـاٍب َوَفجْرنَـا ِفيَهـا ِمـَن اْلُعيُـونِ .  اْألَْرُض اْلَمْيَتُة َأْحيَـيـْ

وهي ميتة ، وخيرج الدجاجة من البيضة وهي ميتة ، والنبات خيرج مـن احلبـة وهـي ميتـة . والشـجرة ختـرج  وخيرج اإلنسان من النطفة
  من النواة وهي ميتة .

  وميكن حنمل احلياة على ااز فنقول : خيرج االبن املؤمن من األب الكافر ، واملؤمن من الضال .
 ) ِت ِمَن اْلَحيوهي ميتة من احلي وهو اإلنسان ، والبيضة وهي ميتة خترج من احلي وهي الدجاجة . خيرج النطفة) َوُمْخِرُج اْلَمي  

  وبااز : نقول : خيرج االبن الكافر من األب املؤمن ، والضال من املهتدي .
  يضة ، وقيل : خيرج الولد الصاحل من الكافر والكافر من الصاحل .قيل : خيرج الدجاج من الب

  ي : فاعل هذه األشياء هو اهللا وحده ال شريك له .أ) َذِلُكُم اللُه ( 
  احلق وتعدلون عنه إىل الباطل فتعبدون مع اهللا غريه . صرفون عنأي : فكيف ت)  فَأَنى تـُْؤَفُكونَ ( 
ْصَباِح (    قال الطربي : شق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده .) فَاِلُق اْإلِ
ء الوجــود ، ويســتنري األفــق ، ويضــمحل الظــالم ، يليــل عــن غــرة الصــباح ، فيضــفهــو ســبحانه يفلــق ظــالم ال قــال ابــن كثيــر : •

  ء النهار بضيائه وإشراقه .يوظالم رواقه ، وجي بسواده ويذهب الليل
  أي : يسكن الناس فيه عن احلركات ويسرتحيون .) َوَجَعَل اللْيَل َسَكناً ( 

ــَل َلُكــُم اللْيــكمــا قــال تعــاىل ( ــَر النــاِس ال اللــُه الــِذي َجَع ــى النــاِس َوَلِكــن َأْكثـَ ــُذو َفْضــٍل َعَل َل لَِتْســُكُنوا ِفيــِه َوالنـَهــاَر ُمْبِصــراً ِإن اللــَه َل
  ) . َيْشُكُرونَ 

  ) . ُكْم َتْشُكُرونَ َوِمْن َرْمحَِتِه َجَعَل َلُكُم اللْيَل َوالنـَهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيِه َولَِتْبتَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعل وقال تعاىل (
ُر اللِه يَأْ وقال تعاىل (   ) . تِيُكْم ِبِضَياٍء أََفال َتْسَمُعونَ ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن َجَعَل اللُه َعَلْيُكُم اللْيَل َسْرَمداً ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغيـْ
  ) . لَِيْسُكُنوا ِفيِه َوالنـَهاَر ُمْبِصراً ِإن ِيف َذِلَك َآلياٍت لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ َأملَْ يـََرْوا أَنا َجَعْلَنا اللْيَل وقال تعاىل (
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ــَباناً (  ــَر ُحْس ــْمَس َواْلَقَم بــل كــل منهمــا لــه منــازل يســلكها يف  بأي : جيريــان حبســاب مقــّنن مقــدر ال يتغــري وال يضــطر ) َوالش ،
ــْمُس يـَْنَبغِـي َهلـَـا َأْن تُــْدرَِك اْلَقَمـَر َوال اللْيــُل َســاِبُق والنهــار طـوًال وقصــراً (الصـيف والشــتاء ، فيرتتـب علــى ذلــك اخـتالف الليــل  ال الش

  ) . النـَهاِر وَُكل ِيف فـََلٍك َيْسَبُحونَ 
: مـا تعـرف األزمنـة واألوقـات ، فتنضـبط بـذلك أوقـات العبـادات ، وآجـال املعـامالت ، ويعـرف ـا مـدة مـا  قال السـعدي •

  األوقات اليت لوال وجود الشمس والقمر وتناوما واختالفهما ملا عرف ذلك عامة الناس . مضى من
  ) . الشْمُس َواْلَقَمُر ِحبُْسَبانٍ وقال تعاىل (
  ) . احلَِْسابَ ُهَو الِذي َجَعَل الشْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُوراً َوَقدرَُه َمَنازَِل لِتَـْعَلُموا َعَدَد السِنَني وَ وقال تعاىل (

املــذكور مــن فْلــق احلــب عــن الســنبل ، والنــوى عــن النخــل ، وفلــق الصــبح عــن ضــوء النهــار ، وجْعــل الليــل ســاجياً مظلمــاً ) َذِلــَك 
  مالئماً للسكون ، وتسيري الشمس والقمر حبسبان متقن .

خيــالف ، العلــيم بكــل شــيء ، فــال يعــزب عــن علمــه  أي : اجلميــع جــار بتقــدير العزيــز الــذي ال ميــانع وال ) تـَْقــِديُر اْلَعزِيــزِ ( ذلــك 
  مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء .

  وهي ثالثة أنواع : ،  سم من أمساء اهللا وهو : العزيز ، وهو متضمن لصفة العزة الكاملة هللاالعزيز : 
o : مبعىن أن اهللا ذو قْدر شريف عظيم ، كما قال النيب  عزة القْدرε . ( السيد اهللا )  
o َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدهِ مبعىن أن اهللا القاهر لكل شيء ، ال يُغلب ، كما قال تعاىل ( زة القهر :وع . (  
o : مبعىن أنه ميتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص . وعزة االمتناع  

تنع أن يناله أحد من ( العزيز ) الذي له العزة كلها : عزة القوة ، وعزة الغلبة ، وعزة االمتناع ، فام قال السعدي : •
  املخلوقات ، وقهر مجيع املوجودات ، ودانت له اخلليقة وخضعت لعظمته .

  اآلثار المترتبة على معرفة هذا االسم : •
  أن امسه سبحانه ( العزيز ) يستلزم توحيده وعبادته وحده ال شريك له ، إذ الشركة تنايف كمـال العزة . أوًال :
ته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص ، قال ابن القيم : ومن متام عزته : براءته عن كل ومن كمال العزة تربئ ثانيًا :

  سوء وشر وعيب ، فإن ذلك ينايف العزة التامة .
من كمال عزته سبحانه نفاذ حكمه وأمره يف عباده وتصريف قلوم على ما يشاء ، وهذا ما ال يقدر عليه إال اهللا ، وهذا  ثالثًا :
  العبد خائفاً من ربه سبحانه ، الئذاً جبنابه معتصماً به متربئاً من احلول والقوة ذليالً حقرياً بني يدي ربه سبحانه . جيعل

أن اإلميان ذا االسم الكرمي يثمر العزة يف قلب املؤمن ، ومهما ابتغى العبد العزة عند غري اهللا ويف غري دينه فلن جيدها  رابعًا :
يعًا َـ موالضعف واهلوان كما قال تعاىل (ولن جيد إال الذل  ) . والشعور ذه العزة تثمر التعايل على ْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزَة فَِللِه اْلِعزُة مجَِ

  الباطل وأهله وعدم االستكانة هلم مهما تسلطوا على العبد .
الفانية وجعـلها مصدر العزة والقوة ، فكم رأينا ومسعنا أن اإلميان ذا االسم يثمر عدم الركون إىل شيء من هذه الدنيا  خامسًا :

  من كثري من الناس اغرت بعضهم مباله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سبباً يف إذالله وشقائه .
يَا أَيـَها الِذيَن ه (من أسباب العزة : العفو والتواضع والذلة للمؤمنني ، قال تعاىل يف وصف عباده الذين حيبهم وحيبون سادسًا :

( ... وما زاد  ε) وقال  ُمْؤِمِنَني أَِعزٍة َعَلى اْلَكاِفرِينَ آَمُنوا َمْن يـَْرَتد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِيت اللُه ِبَقْوٍم حيُِبـُهْم َوحيُِبونَُه أَِذلٍة َعَلى الْ 
  اهللا عبداً بعفو إال عزاً ) رواه مسلم .

  العليم لكل)  اْلَعِليمِ (  



 3

وكثــريًا مــا إذا ذكــر اهللا تعــاىل خلــق الليــل والنهــار والشــمس والقمــر، خيــتم الكــالم بــالعزة والعلــم، كمــا ذكــر يف هــذه قــال ابــن كثــري : 
)  تـَْقـِديُر اْلَعزِيـِز اْلَعلِـيمِ ُس َجتْرِي ِلُمْستَـَقر َهلَـا َذلِـَك َوآيٌَة َهلُُم اللْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النـَهاَر فَِإَذا ُهْم ُمْظِلُموَن * َوالشمْ (  اآلية، وكما يف قوله

نـَْيا ِمبََصــابِيَح َوِحْفًظــا َذلِــَك (  الســجدة، قــال )حــم ( وملــا ذكــر خلــق الســموات واألرض ومــا فــيهن يف أول ســورة  ــَماَء الــد ــا السنَوزَيـ
  م ) .ِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليتـَقْ 

هنا ألن العزيـز يقلـب كـل شـيء ويقهـره  االمسنيما أحسن ذكر هذين  )ذلك تـَْقِديُر العزيز العليم  وقال يف التسهيل : قوله تعاىل (
، وهــو قــد قهــر الشــمس والقمــر وســخرمها كيــف شــاء ، والعلــيم ملــا يف تقــدير الشــمس والقمــر والليــل والنهــار مــن العلــوم واحلكمــة 

  العظيمة وإتقان الصنعة.
  ئدة :فا

  اهللا عز وجل يستدل على ألوهيته بتوحيد الربوبية .
ٓ  قال تعاىل ( �يٱ َر�َُّ��ُ  �ُُ�واْ �ۡ ٱ ��َّ�سُ ٱ 	َ�ُّ�َ��ََِّٰ�  ۡ��َُ��3َٓ ٱوَ  �2ٗ 0ِ/َٰ  ضَ رۡ ۡ-َ ٱ �َُ��ُ  َ,َ$+َ  �َِّ�يٱ ٢١ )َ'َّ�ُ&نَ  �ََ$�َُّ��ۡ  �ُِ��ۡ #َ�ۡ  ِ"! �َِّ��!َ ٱوَ  َ �َ  َوأ8َ69َلَ  ءٗ ��6َ�ِٓ  ءَ �4َّ

�3َٓ ٱ !َ "ِ  ِ  َ$�ُ&اْ )Bََ0  ۡCَ  �َُّ��ۖۡ  �#ٗ ِرزۡ  تِ �<3ََّ/َٰ ٱ ِ"!َ  ۦ�ِ>ِ  َ/جَ 0َ	َ ۡ  ءٗ َ"�ٓ  ءِ �4َّ َّDِ  ٗ3َُ&)َ$ۡ  َوأ9َ'ُ�ۡ  اأ9ََ�اد�ن . (  
�ُ&�ُ&نَ  ٨٤ �3َُ&نَ )َ$ۡ  �Iُ'ُ�ۡ  إِن �Gِ0َ�ٓ  َوَ"! ضُ رۡ ۡ-َ ٱ �3َِّ!ِ  #ُ+ (َGLَ  ِۚ َّDِ  ۡ+ُ#  Bََ0َونَ  أ/َُّI�بُّ  َ"6ُ# !6+ۡ  ٨٥ )ََ 36َٰ ٱ رَّ �6ۡ ٱ تِ &َٰ �4َّ َّ4� ِP  ُّٱ شِ َ$6/ۡ �ۡ ٱ َوَرب ۡ� ِ�G6Rِ$َ 

�ُ&�ُ&نَ  ٨٦َGLَ  ِۚ َّDِ  ۡ+ُ#  Bََ0َنَ  أ&ُ��ُ&�ُ&نَ  ٨٨ �3َُ&نَ )َ$ۡ  �Iُ'ُ�ۡ  إِن >ِ َ���Cَُ�  ۡGَرُ  َوGCُِ�  Zَ/ُ  َوھُ&َ  ءٖ Iُ  ۡW2َ+ِّ  َ"�َُ�&تُ  ۦ�Gَِِ�هِ  َ"ۢ!  #ُ+ۡ  ٨٧ )َ'ََّG6Lَ  ِۚ َّDِ  ۡ+6ُ#  َ	6َ0 ٰ[َّ9 

  ) . َ\ُ/ونَ )4ُۡ 

  الفوائد :
  عظم قدرة اهللا . -1
  ، وهو اهللا . ئأن املستحق للعبادة هو اخلالق البار  -2
  من ال خيلق ال يستحق العبادة . -3
  قدرة اهللا يف إخراج احلي من امليت وامليت من احلي . -4
  أن كل شيء بالكون مقدر منظم من العزيز العليم . -5
  املة هللا .إثبات العزة الك -6
  عموم علم اهللا تعاىل . -7
  ) . )97ْوٍم يـَْعَلُموَن (ـــــْد َفصْلَنا اْآليَاِت ِلقَ ـــــــُدوا ِبَها ِفي ظُُلَماِت اْلبَـر َواْلَبْحِر قَ ــــــــَل َلُكُم النُجوَم لِتَـْهتَ ـــــــَوُهَو الِذي َجعَ (  

  ] . 97[ األنعام : 
----------  

ــر َواْلَبْحــرِ َوُهــَو الــ( ــُدوا ِبَهــا ِفــي ظُُلَمــاِت اْلبَـ أي : خلــق لكــم النجــوم لتهتــدوا ــا يف أســفاركم يف ) ِذي َجَعــَل َلُكــُم النُجــوَم لِتَـْهَت
  ظلمات الليل يف الرب والبحر .

  والنجوم : هي الكواكب اليت ترى يف السماء ، قيل : مسي النجم جنماً ألنه يطلع  •
، قــال قتــادة : ( خلــق اهللا هــذه النجــوم لــثالث : زينــة للســماء ، ورجومــاً للشــياطني ، وعالمــات  قــال البخــاري يف صــحيحه

  يهتدى ا ، فمن تأول غري ذلك أخطأ وأضاع نصيبه ، وتكلف ما ال علم له به ) . 
  خلق اهللا هذه النجوم حلكم : •

  األولى : زينة للسماء .
�3َٓ ٱ َز�َّ�َّ� َو�َ�َ�ۡ قال تعاىل (  9ۡ �ٱ ءَ �4َّ ُّ��َG  َٰ]3َِ� َ̂ Gِ�  ۡ�$َ,َُرُ,&"ٗ  �َ��َٰ َو�  ٰGَ َّ_�ِّ� ِۖ!G ِ$Gٱ َ�َ�ابَ  �َ�ُ�ۡ  9َ�'َ�ۡ َوأَ�ۡ  ِ̀ َّ4� /. (  
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  ويف هذه اآلية إشارة إىل أن النجوم يف السماء الدنيا . 
�3َٓ ٱ َز�َّ�َّ� إ9َِّ� وقال تعاىل ( 9ۡ ٱ ءَ �4َّ ُّ���َG  ٍbَ��8ِِ� ٱ ۡ� ِcIِ٦ َ�َ&ا  ۡdeَِو ٗR� !ِّ"  ِّ+Iُ  ۡG2َ َٰ̀ ٖ!  ِٖرد� َّ" ٧  َّZ  َن&$ُ �0ُ&نَ َو�ُ�ۡ  �َ]ٰ �ۡ ۡ-َ ٱ fَ3َِ �ۡ ٱ إِ�َ] �3َّ4َََّ !"ِ  ِّ+Iُ 

 ِ9�,َ c. (  
�3َٓ ٱ َوَز�َّ�َّ�(  9ۡ ٱ ءَ �4َّ ُّ���َG  َٰ]3َِ� َ̂ Gِ�  ۡdeَِو ٗR ۚ� . (  

  ذين يسرتقون السمع .أي لشياطني اجلن الالثانية : رجوماً للشياطين ، 
Gَٰ  �ُرُ,&"ٗ  �َ��َٰ َوَ,َ$�ۡ ة ( كما يف اآلية السابق َّ_�ِّ� ِۖ!G ِ̀. (  

  يستمع اآلن جيد له شهاباً رصداً ) . فمن كنا نقعد منها مقاعد للسمع  وأنا قال تعاىل ( 
  .الثالثة : عالمات يهتدى بها 

�َ]ٰ َوأَ�ۡ قال تعاىل (  Wِ0 َروَٰ  ضِ رۡ ۡ-َ ٱ ِL َW أَن  َ�G3َِ(  ۡ��ُِ�  ۡ9َا/ٗ �َٰ َوأ  Bُٗ�Lَُّ  َو�َٰ  ١٥ 'َُ�ونَ )َ�ۡ  ُ��ۡ �ََّ$�3َٰ َوَ� ۚgٖ  ِٱَو� ۡCَّن 'َُ�و�َ�ۡ  ھُ�ۡ  �ِ ــــ��. (  

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ا يف ( لدان وحنو ذلك ، كما قال تعاىل ( عالمات ) أي دالالت على اجلهات والبفقوله 
  ر ) .ظلمات الرب والبح

  نا الدالالت الواضحة على قدرتنا وكمالنا ، وأنه ليس ألحد يعبد غرينا .نا ووضحأي : قد بيّ ) َقْد َفصْلَنا اْآلياِت (  
  أي : يعقلون ويعرفون احلق وجيتنبون الباطل .)  ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ ( 
: أن ُخيصـص بــالكالم املنَتفـع بـه كقولــه ن يعلمـون ألـم هـم املنتفعــون ـا، ومـن أســاليب القـرآن العظـيموإمنـا خـّص القـوم الــذي •

) ْمحََن بِاْلَغْيـِب ) وهو مذكر لألسود واألمحر ، وكقوله (ْر بِاْلُقْرآِن َمْن َخيَاُف َوِعيدِ َفذَكْكَر َوَخِشـَي الـربَـَع الـذَـا تـُْنـِذُر َمـِن اتـ ِإمن... (
  .وهو منذر جلميع الناس 

  الفوائد :
  حكمة اهللا يف خلق النجوم . -1
  رمحة اهللا بعباده وتيسريه هلم أمورهم . -2
  أن لكل شيء خلقه اهللا حكمة . -3
  ) . )98( َوُهَو الِذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَـَقر َوُمْستَـْودٌَع َقْد َفصْلَنا اْآليَاِت ِلَقْوٍم يـَْفَقُهونَ ( 

  ] . 98[ األنعام : 
----------  

 اهللا فيه هذه اآليات بعض الرباهني الدالة على أنه الرب املعبود وحده ، ومـن ذلـك ) يبني َوُهَو الِذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ  (
أنــه خلــق مجيــع اآلدميــني مــن نفــس واحــدة وهــو : أبــوهم آدم عليــه الســالم / وأمهــم امــرأة واحــدة ، مــع اخــتالف أشــكاهلم وألــوام 

  وألسنتهم .
  ويف ذلك إبداع عظيم . •
   الوجود .وأصل اإلنشاء : اإلبراز من العدم إىل •
والبشر منهم من خلق من دون ذكر وال أنثى وهـو آدم ، ومـنهم مـن خلـق مـن ذكـر دون أنثـى وهـي حـواء ، ومـنهم مـن خلـق  •

  نثى وهو سائر البشر .أمن أنثى دون ذكر وهو عيسى ، ومنهم من خلق من ذكر و 
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دع ) أي : يف األصالب ، وهذا قول أكثر املفسرين ، كمـا ) قيل : ( فمستقر ) أي : فاألرحام ، ( ومستو  َفُمْستَـَقر َوُمْستَـْودَعٌ ( 
نسبه القرطيب ، ورجحه ابن كثري . ، يعين أول نشأتكم من نفس واحدة ، مث صار بعد ذلـك الُنطـف يقرهـا اهللا يف األصـالب ، مث 

  ينقلها فتستقر يف األرحام ، فيخرج منها بشراً سوياً .
َأملَْ َجنَْعـِل اْألَْرَض  رض ، واملستودع : االستيداع يف بطن االرض يف القبور كما قال تعاىل (وقيل : املستقر : االستقرار على وجه األ

) .والكفات حمل الكفت ، والكفت لغة الضم ، أي : حمًال يضمهم أحياء على ظهرهـا ويضـمهم أمواتـاً يف  َأْحَياًء َوأَْمَواتاً .  ِكَفاتاً 
  بطنها .

)  التفصيل : البيان واإليضاح وإزالة اإلمجال ، واملراد باآليات هنـا ، آيـات هـذا القـرآن مـع مـا  ْوٍم يـَْفَقُهونَ َقْد َفصْلَنا اْآلياِت ِلقَ ( 
    الكونية الدالة على كمال قدرته . آياتهتضمنته من 

 وهذه اآليات تشري إىل براهني البعث الثالثة الكثرية يف القرآن : •

  .منها : إجيادنا أوًال  •
ا اإلجياد األول فال شك يف أنه قادر على البعث مرة أخرى بعد املـوت ، ألن عامـة العقـالء متفقـون علـى إعـادة ومن قدر على هذ

  الفعل اسهل من ابتدائه .
َنا ِإنا ُكنا فَاِعِلنيَ َكَما بََدأْنَا أَوَل َخْلٍق نُِعيُدُه وَ ) وقال تعاىل ( َوُهَو الِذي يـَْبدأُ اْخلَْلَق ُمث يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعَلْيهِ ( ) وقال تعـاىل  ْعداً َعَليـْ
  ) . ُقْل ُحيِْييَها الِذي أَْنَشَأَها أَوَل َمرٍة َوُهَو ِبُكل َخْلٍق َعِليمٌ .  َوَضَرَب لََنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن ُحيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ (

  نها بالنجوم .وخلقه األرض .ومنها : خلقه للسماوات وتزيي
ومن خلق هذا العـامل العلـوي والسـفلي فهـو قـادر علـى بعـث اإلنسـان الصـغري املسـكني ، ألن مـن خلـق األكـرب األعظـم فهـو قـادر 

  واألرض . تعلى خلق األصغر من باب أوىل ، وهلذا كثر يف القرآن االستدالل على البعث بإجياد السماوا
  ) . َماَواِت َواْألَْرِض َأْكبَـُر ِمْن َخْلِق الناِس َوَلِكن َأْكثـََر الناِس ال يـَْعَلُمونَ َخلَْلُق الس قال تعاىل (

  الفوائد :
  حكمة اهللا يف خلق مجيع الناس من نفس واحدة . -1
  أن األرض للقرار لوقت معني مث موت يف األرض . -2
  يؤمنوا به تعاىل .رمحة اهللا بعباده حيث فصل هلم ما حيتاجون إليه ، ولكي  -3

 هـــ1435/  3/  1ا����� / 

  


